3U PATHWAY
PROGRAMA DE ACESSO À UNIVERSADE

www.3upartnership.ie/international

BEM VINDOS

A Parceria 3U é uma nova força na educação universitária da Irlanda
e combina as competências complementares da DCU (Dublin City
University), NUIM (National University of Ireland, Maynooth) e a RCSI
(Royal College of Surgeons in Ireland). A Parceria 3U une três instituições
proeminentes oferecendo cursos de renome internacional. O 3U Pathway
Programa de Acesso à Universidade almeja preparar e equipar os alunos
com o conhecimento, capacidades e a confiança para prosperarem no
estudo universitário em uma das instituições parceiras.
Ao completar com sucesso o 3U Pathway Programa de Acesso
à Universidade o aluno tem uma vaga garantida no curso
universitário de sua escolha em uma das universidades parceiras.

A Dublin City University é uma
universidade inovadora, voltada para
a pesquisa e engajada mundialmente.
A missão de transformar vidas e
sociedades através de educação,
pesquisa e inovação permeia o ensino
em mais de 120 cursos para seus 11.500
alunos em suas quatro faculdades:
Humanas & Ciências Sociais, Saúde &
Ciências, Engenharia & Computação e a
Faculdade de Negócios da DCU. A DCU
é uma universidade internacional e multi
étnica com aproximadamente 2.000
alunos provenientes de 116 países ao
redor do mundo. Além do compromisso
com a excelência de ensino, a DCU
possui ainda o Generation 21, um plano
diretor que visa graduar alunos com
capacidades que permitam que eles
prosperem no século XXI.
www.dcu.ie

A NUI Maynooth tem como sua origem
a fundação do Royal College of St.
Patrick em 1795. Hoje, a NUI Maynooth
é uma universidade reconhecida
mundialmente, renomada pela qualidade
de ensino, pelo valor de suas pesquisas
e conhecimentos, pela dedicação à
excelência de ensino e por oferecer um
ambiente de estudo extraordinário para
seus alunos. A NUI Maynooth emprega
catedráticos conhecidos pela sua
reputação em pesquisa e excelência de
ensino e possui mais de 8.000 alunos
de mais de 20 países. A universidade
procura oportunidades, compromete-se
com a indústria e a comunidade para
servir melhor aos seus alunos, a região
e ao país.
www.nuim.ie

A Royal College of Surgeons in
Ireland foi fundada em 1784 e opera a
maior Faculdade de Medicina da Irlanda e
também oferece cursos de graduação em
Farmácia e Fisioterapia. A RCSI oferece
ainda treinamento e pós graduação
através de seus departamentos de
Radiologia, Ortodontia, Enfermagem,
Medicina Esportiva, da Faculdade de
Estudos de Pós Graduação, do Institute
of Leadership (instituto para treinamento
em liderança) além do National Surgical
Training Centre (centro nacional para
treinamento de cirurgiões). RCSI
desenvolve laços cooperativos com
a indústria e instituições de pesquisa
e educação ao redor do mundo para
que os avanços nas ciências médicas
sejam incorporados rapidamente no
tratamento de pacientes.
www.rcsi.ie

O 3U Pathway Programa de Acesso à Universidade
é um programa de 30 semanas, dirigido a alunos
internacionais que desejam cumprir seus estudos
universitários numa das instituições parceiras
mas que não possuem os requirementos mínimos
necessários para admissão.
Durante o programa, os alunos podem aprimorar
seu conhecimento da língua inglesa e adquirir
mais conhecimento sobre o curso escolhido
além de desenvolver suas habilidades sociais e
interculturais e de se integrarem à vida estudantil
da Irlanda.

O 3U PATHWAY PROGRAMA DE ACESSO À UNIVERSADE PRETENDE:
•

deselvolver o conhecimento de Inglês para fins
acadêmicos

•

desenvolver as interações sociais e interculturais
dos alunos

•

desenvolver o conhecimento acadêmico das matérias
do curso escolhido

•

integrar os alunos à vida estudantil da Irlanda

•

desenvolver a criatividade e o espírito empreendedor
dos alunos.

•

oferecer um ambiente de estudo que encoraje os alunos
a se tornarem estudantes independentes e efetivos

ESTRUTURA DO PROGRAMA

O programa é dividido em três períodos, cada um com dez semanas de duração. Os alunos estudarão as matérias
obrigatórias e podem escolher uma especialidade eletiva.

1º PERÍODO

2º PERÍODO

3º PERÍODO

Inglês para fins acadêmicos 1

Inglês para fins acadêmicos 2

Inglês para fins acadêmicos 3

Aplicações informáticas

Métodos de estudo

Introdução à probabilidade e
estatística

Matemática 1

Matemática 2

Pensamento crítico: estratégias para
a vida universitária

Comunicação intercultural

Criatividade e Inovação

Inovação social (projeto em grupo)

Especialidade Eletiva (Escolha uma):

Especialidade Eletiva (Escolha uma):

Especialidade Eletiva (Escolha uma):

Negócios e Humanidades

Negócios e Humanidades

Negócios e Humanidades

Ciência e Ciências da Saúde

Ciência e Ciências da Saúde

Ciência e Ciências da Saúde

Computação e Engenharia

Computação e Engenharia

Computação e Engenharia

Atenção: o programa tem duas datas de início, Setembro a Junho e Janeiro a Agosto. O programa de Janeiro a Agosto será realizado
em função do número de matrículas recebidas.

5 MOTIVOS PARA ESCOLHER O 3U PATHWAY PROGRAMA DE ACESSO À UNIVERSIDADE

1

2

3

4

5

A reputação da
qualidade de ensino
das três instituições
parceiras, reconhecida
internacionalmente,
construída pelo
histórico de excelência
em educação

Programas
desenhados para
preparar os alunos
para estudos de
graduação eficazes

Excelência em ensino
e aprendizagem,
monitoramento e
avaliação contínua do
progresso dos alunos

Após completarem
o programa com
sucesso, os alunos
terão vaga garantida
numa das instiuições
parceiras

Campus dedicado e
seguro, oferencendo
oportunidades de
integração com
outros alunos

DURAÇÃO
30 semanas, 30 horas por semana.

ACOMODAÇÃO
Alunos podem escolher entre dois tipos de
acomodação:

PRÉ-REQUISITOS
Exame de IELTS com nota minima total 5.0 e
nota mínima de 5.0 em cada elemento.

Casa de família: Ao se hospedar em casa
de família o aluno tem uma excelente
oportunidade para desenvolver seu inglês
num ambiente cotidiano.

Os alunos também devem ter nota mínima
de aprovação em seus exames escolares no
país de origem.

Alojamento estudantil: Se o aluno deseja
mais independência, ele pode escolher entre
uma variedade de alojamentos estudantis
de alta qualidade, frequentemente
compartilhados com outros alunos.

Para mais informação:
http://www.3upartnership.ie/international

Podemos auxiliar o aluno a encontrar
acomodação adequada.

MATRÍCULAS
Por favor acesse
www.3upartnership.ie/international

VISTOS
Alguns dos alunos que não fazem parte da
União Européia necessitam de visto para a
Irlanda. Por favor verifique no site oficial a
lista de países que não necessitam de visto.
Para maiores informaçãoes sobre como
solicitar o visto irlandês acesse
www.visas.inis.gov.ie

CONTATO
Web: www.3upartnership.ie
Email: info@3upartnership.ie
Tel: + 353 1 402 2582

3U Partners

